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Gazeta kosztuje  

„Jeden Uśmiech”:) 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebnicy 

www.wtztrzebnica.pl 
 

Witamy po urlopie wakacyjnym 
 

 Czas wakacyjnego odpoczynku niestety dobiegł już 

końca. Podobnie jak uczniowie wrócili do nauki tak sa-

mo my powróciliśmy do naszych obowiązkowych zajęć. 

W pierwszy dzień rozpoczęcia kolejnego roku warszta-

towego zebraliśmy się w gronie na sali gimnastycznej 

aby każdy z nas mógł podzielić się wrażeniami jak spę-

dził wakacje. Jednym z tematów miesięcznika Nasze 

Sprawy będą właśnie minione wakacje.  



Zakończenie Roku 

Warsztatowego 

 

 Dnia 13.08.2012r. odbyło się 

zakończenie roku pracy na WTZ. 

W ten ostatni przed urlopem waka-

cyjnym dzień wszyscy podopieczni 

zostali nagrodzeni dyplomami i 

podsumowani z wywiązywanych  

przez siebie obowiązków, a także 

stosowania się do poleceń w ciągu 

całego roku uczestnictwa na Warsz-

tatach Terapii Zajęciowej w Trzeb-

n i c y . 

 Głównym celem programu 

był konkurs, w którym można było 

wykazać się doświadczeniami, po 

kilku latach pracy. Przy stanowi-

skach przygotowanych na sali gim-

nastycznej przez terapeutów rywali-

zowało między sobą sześć pracowni. 

Każda pracownia miała swoje sta-

nowisko. Każda z grupy miała przy-

gotowane trzy konkurencje: 

 

pracownia krawiecka: 

przyszywanie guzików, tkanie 

na krośnie, nawlekanie korali-

ków 

 

pracownia plastyczna: wy-

cinanie liścia, a także malowa-

nie kwiatków, szlaczki. 

 

pracownia ceramiczna: for-

mowanie ślimaczków,  korali-

ków, nawlekanie koralików 

 

pracownia rękodzieła arty-

stycznego: wbijanie gwoździ, 

cięcie desek piłą, wykonanie 

trzech złączy nakładkowych 

 

pracownia gospodarstwa 

domowego: obieranie jabłek, 

tarcie marchewek, nakrywanie 

do stołów 

 

pracownia informatyczno-

reedukacyjna: obliczanie dzia-

łań matematycznych, puzzle or-

tograficzne, ćwiczenia małej 

motoryki 

 

 

 

 W trakcie całej imprezy zo-

stały przyrządzone hot-dogi. W cza-

sie przerwy śniadaniowej  

zasiedliśmy wszyscy do stołu. Moż-

na było porozmawiać, jakie mamy 

plany na  spędzenie wakacji. Na za-

kończenie programu każdy z uczest-

ników otrzymał dyplom za solidnie  

wykonywane zadania, a także za 

stosowanie się do 

zasad i sumiennie 

w y ko ny w a ny ch 

obowiązków. 

 Nasze pra-

cownie otrzymały 

atrakcyjne nagro-

dy, którymi były 

mini wieże, aby 

dana pracownia 

miała możliwość 

słuchania muzyki 

lub audycji radio-

wych w czasie 

pracy. Pracownia 

Informatyczno – 

R e e d u k a c y j n a 

otrzymała tablicę magnetyczną. 

Urlop wakacyjny dobiegł już końca. 

W pierwszy dzień powrotu do na-

szych zajęć zebraliśmy się wszyscy, 

aby każdy mógł podzielić się wraże-

niami, z dłuższego odpoczynku. Kil-

ku podopiecznych także nadesłało 

kartki pocztowe. 

Mamy nadzieję, że następ-

ny rok pracy będzie równie dobry 

jak zeszły, a poziom doświadczeń  

i umiejętności rozrośnie jeszcze bar-

dziej. 
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Wspomnienia z wakacji 

 
   Marcin Stachurski 
 
 
 Na urlopie spędzi-
łem wolny czas wyko-
nując pracę w ogro-
dzie. Chodziłem na 
spacery do mojej babci 
Bronisławy Stachur-
skiej. Wybrałem się na 
pieszą 32 pielgrzymkę 
na Jasną Górę. Prze-
szedłem całe 30 kilo-
metrów w godzinę z 
Wrocławia, aż do 
Trzebnicy. Robiłem tak-
że wiele pożytecznych 
rzeczy, takich jak: wy-
mienianie kratki od-
wadniającej przed do-
mem, zajmowanie się 
siostrzenicą i sio-

strzeńcem, uprawianie 
sportu, prowadząc 
zdrowy tryb życia, spa-
nie w namiocie oraz ła-
dowanie węgla do ko-
tłowni. W ostatnim eta-
pie pielgrzymki wsze-
dłem pod samą Jasną 
Górę. Miałem też okazję 
odwiedzić Park Wodny 
w Trzebnicy. Ostatnie 
dni urlopu spędziłem u 
swojej siostry w 
klubie rozwoju 
dziecka, wiesza-
jąc szafy na ścia-
nach i ustawiając 
z lew ozmyw ak. 
Czas urlopu spo-
żytkowałem po-
żytecznie, ale 
zdrowy tryb ży-
cia prowadzę da-

lej. Jeszcze nigdy nie 
miałem całego miesią-
ca tak wypełnionego 
zajęciami. W wolnych 
chwilach lubię oglądać 
wesele na DVD. Odwie-
dził mnie również Sta-
siu Nicpoń było bardzo 
fajnie. W czasie wakacji 
prowadziłem pamiętnik 
urlopowy. 

Prace porządkowe 

 Dnia 14 sierpnia 
uczestnicy wraz z kadrą 
zaangażowali się w prace 
porządkowe w ogrodzie na 
terenie WTZ. Wszyscy sta-
ramy się aby wokół było 
zawsze estetycznie i kolo-
rowo.  Grupa z pracowni 
rękodzieła artystycznego 
prowadzona przez Pana 

Jurka przygotowała wszel-
kie narzędzia ogrodnicze 
takie jak: grabie, łopaty, 
taczkę, rękawiczki, motyki 
itd. Uczestnicy pozosta-
łych pracowni również za-
jęli się porządkowaniem 
ogrodu. Każda  
z grup miała przydzieloną  
część terenu. Do nas nale-

żało doprowadze-
nie go do wizual-
nie estetycznego 
stanu. Ja  miałem 
za zadanie upo-
r z ą d k o w a n i e 
skrawka terenu 
pod pomnikiem 
Św. Antoniego 
gdzie należało 

pograbić, a także wyciąć 
chwasty. Grzegorz miał za 
zadanie obsługę taczki  
i wywóz niepotrzebnych 
roślin usuniętych z obsza-
ru okrągłego kwietnika 
przed wejściem głównym.  
Janusz zajął się obsługą 
kosiarki elektrycznej i sko-
sił trawniki. Większość 
osób musiało jednak prze-
jąć inicjatywę plewienia, 
ponieważ deszczowe dni 
sprzyjały szybkiemu rozro-
stowi chwastów, które bar-
dzo niekorzystnie mogłyby 
wpłynąć na rośliny ogro-
dowe i ozdobne.  

Konrad Dąbrowski 
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Eliminacje do konkursu geograficznego 

 W dniu 31.08.2012r 

o godzinie 9:00 na sali 

gimnastycznej odbyły się 

eliminacje do konkursu 

geograficznego, który od-

będzie się w listopadzie w 

Lewinie Brzeskim. Wzię-

ło w nim udział 10 

osób.  Pytania były za-

dawane przez panią Ali-

cję Tas, Dagmarę Kolad

-Chodakowską, Małgo-

rzatę Kremzę. Do dal-

szego etapu przeszły  

4 osoby: Adrian Pietra-

szek, Marta Wojtaszek  

i Marcin Wysocki, nato-

miast Mikołaj Wojniak 

przeszedł  jako osoba 

rezerwowa. Po skończo-

nych eliminacjach Pani 

kierownik Alicja Tas 

dziękowała każdemu z 

nas za udział w elimina-

cjach i rozdawała dyplo-

my oraz książki do dal-

szej nauki.  

Kiermasz na jarmarku cysterskim w Prusicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 września Prusice prze-

niosły się w czasie. Ry-

nek prusicki stał się 

twierdzą rycerską, gdzie 

można było spróbować 

niecodziennych potraw, 

zapoznać się z kulturą 

cysterską, uczestniczyć 

w warsztatach oraz  

bitwie średniowiecznej 

artylerii.  

NASZE SPRAWY,  NUMER 19 
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V Wojewódzkie Zawo-
dy Osób Niepełno-
sprawnych w Lewinie 
Brzeskim. 
 

Relacja z zawodów w Le-
winie Brzeskim. 
 W dniu 15 września 
2012r. w Lewinie Brzeskim 
odbyły się  IV   Wojewódz-
kie Zawody Osób Niepeł-
nosprawnych. Organizato-
rami tej bardzo udanej im-
prezy były : Stowarzysze-
nie Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych SPION 
''Pomóżmy Im'' w Lewinie 
Brzeskim, Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Lewinie 
Brzeskim oraz Parafialny 
Zespół " Caritas" w Skoro-
goszczy. Honorowy patro-
nat nad imprezą objął po-
seł na Sejm RP Tadeusz 
Jarmuziewicz. 
Zawody rozpoczęły się od 
uroczystego zapalenia zni-
cza olimpijskiego, wcią-
gnięcia flagi na maszt, od-
śpiewania hymnu narodo-
wego, a także przywitania 
przybyłych gości przez or-
ganizatorów. Ogółem w 
zawodach wystartowało 
15 drużyn reprezentują-
cych Warsztaty Terapii Za-

jęciowej z województw 
opolskiego i dolnośląskie-
go. Niezmiernie miło mi 
donieść, że nasza wspa-
niała ekipa z WTZ Trzebni-
ca zajęła piąte miejsce, co 
jest naprawdę znakomitym 

osiągnięciem. Z Lewi-
na Brzeskiego przy-
wieźliśmy kilkanaście 
medali. A teraz  przed-
stawię  kto i w jakich 
konkurencjach zdobył 
medal dla naszych 
warsztatów.   Złote me-
dale zdobyli :  
Paweł Banaszczyk w 
konkurencji tor prze-

szkód, Marcin Wysocki w 
trójboju siłowym, Sławo-
mir Hęciek w skoku na pił-
ce oraz drużyna w skła-
dzie Marta Wojtaszek, S. 
Hęciek, P. Banaszczyk  
w konkurencji wyścig na 
kocu. Do tej kolekcji Marta 
dorzuciła dwa brązowe 
medale w jeździe na de-
skorolce, a także w torze 
przeszkód. Nasza liczna 
ekipa zasłużyła więc na 
słowa uznania. Obecno-
ścią swą na tych zawo-
dach zaszczycił wielokrot-
ny medalista igrzysk para-
olimpijskich Pan Krzysztof 
Ślęczka, który został przy-
witany gromkimi brawami. 
Po zakończeniu olimpiady 
zaproszono na posiłek, 
wspólną zabawę przy mu-
zyce i  bieg integracyjny 
będący podsumowaniem 
zawodów. Następnie nad-
szedł czas najważniejszy 
dla każdego sportowca, 
uroczyste rozdanie medali 
i pamiątkowych dyplo-

mów. Dla poszczególnych 
drużyn   wręczono atrak-
cyjne nagrody ufundowa-
ne przez licznych sponso-
rów. Nasze warsztaty 
otrzymały nagrodę w po-
staci sprzętu sportowego 
co bardzo przyda się pra-
cowni rehabilitacji rucho-
wej. 
 Podsumowując zawo-
dy były   przeprowadzone  
bardzo sprawnie pod 
względem organizacyj-
nym. Z Lewina Brzeskiego 
wracaliśmy bardzo zado-
woleni i radośni, humory 
nam dopisywały. Ten wy-
jazd na długo pozostanie 
w naszej pamięci. 
 Było to wspaniałe 
przeżycie. Olimpiada ta 
utwierdziła  w przekonaniu 
jak wspaniały może być 
sport, szczególnie upra-
wiany przez osoby niepeł-
nosprawne. Sport uczy 
więc pokory, gdyż osoby 
niepełnosprawne muszą  
włożyć znacznie większy 
wysiłek i serce w uprawia-
nie sportu niż osoby cał-

kowicie zdrowe. 

Adrian Pietraszek 
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Przygody małego M. 
 W dniu 19.09.2012r. 

udaliśmy się do Wrocławia na 

najnowszy spektakl Teatru 

Arka Pt.”Przygody małego 

M”.  Było to połączenie do-

brego humoru i zabawy z doj-

rzałym przekazem dydak-

tycznym. Przedstawienie 

utrzymane jest w konwencji 

komediowej. Opowiada histo-

rię przygód dorosłych ludzi 

wysłanych przez ONZ w ko-

smos, celem przeprowadzenia 

tajemniczego eksperymentu. 

Podczas lotu 

dochodzi do 

d z i w n e g o 

zdarzen ia , 

dorośli za-

mieniają się 

w dzieci. 

G ł ó w n y m 

bohaterem 

jest  Mikoła-

jek sympa-

tyczny weso-

ły chłopiec,  

który pomimo rozmaitych 

nieporozumień  i wzajemnej    

niechęci uczestników wypra-

wy,  potrafi być sobą, promie-

niując naturalną dziecięcą 

radością. Dzięki tajemniczej 

zamianie dorosłych w dzieci 

bohaterowie zaczynają rozu-

mieć, że niesmaki i nienawiść 

nabyta przez uprzedzenia 

mogą zniknąć, gdy  tylko na-

uczymy się szanować nawza-

jem swoje poglądy oraz in-

ność. Sztuka ta jest także 

efektem fascynacji i aspiracji 

twórczości autorów francu-

skich piszących dla dzieci. 

Spektakl zapewnił nam wiele 

niezapomnianych wspomnień. 

Na zakończenie przedstawie-

nia aktorzy otrzymali grom-

kie brawa. Zresztą całkowicie 

zasłużone. Z Wrocławia wró-

ciliśmy zadowoleni, a sztuka 

bardzo nam się podobała.  

Marcin Stachurski 

Aktualności 

V Wojewódzkie Zawody 

Sportowe Osób Niepełno-

sprawnych w Lewinie 

Brzeskim. 

 
 W dniu 15.09.2012r bra-

liśmy udział w dolnośląskich 

zawodach sportowych w Le-

winie Brzeskim. Zostało przy-

gotowanych wiele konkurencji 

takich jak: przeciąganie liny, 

trójbój siłowy, wyścig na de-

skorolce, turniej ping-ponga, 

rowerek stacjonarny na czas 

czy wyścigi na kocu. W dal-

szym etapie organizacji im-

preza przeniesiona została 

przed ośrodek. Po zakończe-

niu rozgrywek sportowych 

zwycięscy zostali odznaczeni 

medalami a także nagrodzeni 

dyplomami.  Na świeżym po-

wietrzu przygotowana została 

zabawa przy muzyce oraz cie-

pły posi-

łek. Na 

k o n i e c 

zawodni-

cy z róż-

n y c h 

p l a c ó -

w e k 

W T Z 

otrzyma-

ły nagro-

dy w po-

s t a c i 

sprzętu sportowego.  



Muzyka 
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Michael  Josef  Jakson  
(ur. 29 sierpnia 1958 w Gary w 
stanie Indiana)- amerykański 
muzyk, wykonawca, którego 
kariera i kontrowersyjne życie 
osobiste stały się częścią po-
pkultury ostatnich trzech de-
kad. Ma trójkę dzieci; Micha-
e la  Joseph a  J ak sona 
(znanego jako ''Prince''), Paris 
Michael Katerine Jakson oraz 
Prince'a Michaela Josepha 
Jaksona II (znanego jako 
''Blankiet'') , które wpłynęły na 

dominujący dotąd trend w tań-
cu i w wykonywaniu koncer-
tów. W latach swojej najwięk-
szej popularności charaktery-
zowano go jako '' niepo-
wstrzymaną, ślepą siłę nisz-
czycielską,  posiadającą 
wszystkie narzędzia do zdomi-
nowania list przebojów w do-
wolnym momencie ; charakte-
rystyczny głos, zdumiewające 
ruchy taneczne, muzyczną 
wszechstronność i pokłady 
niezwykłej siły, którą posiada 
prawdziwa gwiazda.  
Jackson rozpoczął swą karie-
rę muzyczną w wieku siedmiu 
lat, jako wokalista zespołu 
rodzinnego The Jakson 5  
i wydał pierwszy solowy al-
bum Got to Be There w 1971, 
wciąż pozostając członkiem 
grupy. Pełną karierę solową 
rozpoczął w 1979 i oficjalnie 
rozstał się z zespołem w 19-
84.Podczas  kariery solowej, 
Jackson nagrał i współprodu-

kował album Thriler, którego 
światowa sprzedaż przekro-
czyła 104 mln egzemplarzy. 
Po Thillerze Jackson wydał 
kolejne płyty osiągające wy-
sokie pozycje na listach; Bad
(1987). Dangerous(1991), HI-
Story (1995)oraz Invincible
(2001),ostatni album z całko-
wicie nowym materiałem. Mi-
chael Jackson otrzymał trzy-
naście nagród Grammy i zapi-
sał trzynaście singli na pierw-
szych miejscach list przebo-
jów w Stanach Zjednoczo-
nych, więcej niż którykolwiek 
męski wykonawca w historii 
notowań Billboardu. W listo-
padzie 2006, Raymone Bain, 
rzeczniczka prasowa Jackso-
na, ogłosiła, że Michael Jack-
son sprzedał ponad 750mln 
egzemplarzy płyt na świecie, 
co czyni go jednym z najlepiej 
sprzedających się artystów 
wszech czasów. 

NASZE SPRAWY,  NUMER 19 
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 Kiedy miałem 4 latka zmarł 

mój ojciec, a mama zmarła mi pół 

roku temu. Jednakże do samodzielne-

go, życia przygotowywałem się już 

wcześniej, zdawałem sobie sprawę, że 

taki moment może kiedyś nadejść. 

Zaczynając, życie samodzielne na 

początku było bardzo ciężko martwi-

łem się, że mogę mieć problemy z 

podjęciem tego wyzwania. Samodziel-

ny tryb życia prowadzę już przeszło 

pół roku, tak więc postanowiłem na-

pisać artykuł, który odniesie się do 

przekonania, że nie jest to jednak 

niemożliwe. Po utracie rodziców mia-

łem bardzo dużo zmartwień, było 

także wiele spraw do załatwienia. 

Dzięki mojej silnej woli i pomocy 

osób z zewnątrz oraz przyjaciół i 

znajomych ten etap mam już za sobą. 

Osoby z problemami zdrowotnymi 

często martwią się czy w przyszłości, 

kiedy przyjdzie czas przejąć wszelkie 

obowiązki dorosłego człowieka, da-

dzą sobie radę, tym samym martwią 

się również ich bliscy. Nowy rozdział 

w życiu niepełnosprawnego, czyli 

samodzielny tryb życia to dla nich 

ogromne wyzwanie, któremu często 

muszą stawić czoła. Jedną z przyczyn 

jest niestety utrata najbliższych, cze-

go sam doświadczyłem.  Nie jest jed-

nak niemożliwe, by osoba z niepełno-

sprawnością dała sobie radę w póź-

niejszym życiu. Najczęstszymi pro-

blemami są: bariery architektonicz-

ne, problemy w urzędach, zwłaszcza 

dla osób niepełnosprawnych intelek-

tualnie oraz złe traktowanie osób 

niepełnosprawnych przez pracowni-

ków instytucji. Udzielę wskazówek 

jak się zachowywać w takiej sytuacji, 

bo na samym początku sam tego do-

świadczałem. Na wszystko jest jed-

nak rozwiązanie. Sprawy urzędowe 

to często najgorsze, co może być dla 

wielu z nas: stosy druków, podpisów  

i trzeba o wszystkim pamiętać oraz 

wiedzieć, gdzie się udać z danym 

dokumentem. Wiele zależy od nasta-

wienia podopiecznego przez wycho-

wawcę szkolnego, osób najbliższych 

oraz pozytywnego  nastawienia psy-

chicznego samej niepełnosprawnej 

osoby. Wiem sam po sobie, ponieważ 

mając świadomość, że teraz wszystkie 

sprawy są na mojej głowie, musiałem 

siłą rzeczy dać radę i poradzić sobie z 

kłopotami. Przez pierwsze 3 dni od 

śmierci mamy miałem bardzo trudne 

przejścia i ciężko było mi to znieść. 

Czytając wskazówki w Internecie, 

pytając osób z zewnątrz oraz dzięki 

pomocy bliskich i przy wsparciu 

przyjaciół pozwoliło mi to wyjść  

z  kłopotów i dało jeszcze większe 

chęci, by wejść w nowy etap odpowie-

dzialnego życia dorosłej osoby. Dlate-

go podpowiem jak bardzo ważne są 

relacje i integracja  społeczna, aby 

nie bać się nawiązywać nowych zna-

jomości, być otwartym na ludzi, któ-

rych nie znaliśmy wcześniej, bo to 

także może pomóc w życiu, ponieważ 

mając pewność siebie łatwiej będzie 

nam przejść kolejne etapy życia. Ja 

prowadzę bogate życie towarzyskie, 

mam wielu fajnych znajomych  w 

pełni sprawnych, mogę z nimi iść na 

mecz, pograć w piłkę, czy pojechać 

na imprezę. Zdarza mi się także umó-

wić z dziewczyną w kawiarni lub 

restauracji. Nie bójcie się nowych 

ludzi i nie próbujmy sobie wmówić, 

że cały świat to sami wrogowie oraz, 

że wszyscy się będą z nas śmiać, po-

nieważ  znam wiele osób z poważny-

mi dolegliwościami, które  także  mile 

spędzają czas, podobnie jak ja. Mó-

wię to, ponieważ dobre relacje mię-

dzy ludzkie mają ogromne znaczenie, 

jeśli chodzi o komunikowanie się 

między sobą, w trakcie ważnych 

spraw dotyczących nas. Jednak nale-

ży stosować środki ostrożności i na-

uczyć się dobrze dobierać sobie towa-

rzystwo tak jak robię to ja by nie 

trafiać na osoby, które wciągną nas 

na złą drogę na której mogą stanąć 

niebezpieczne dla zdrowia używki i 

inne niebezpieczeństwa, umieć odmó-

wić tego co może nam zaszkodzić! Z 

osobami, które mają na nas zbyt silny 

zły wpływ najlepiej zerwać kontakt. 

W dzisiejszym temacie udzielę krót-

kich wskazówek, które zaczerpnąłem 

z własnych doświadczeń. 

 

W przypadku załatwiania wszelakich 

spraw kilka razy natknąłem się na 

niemiłe dyspozycje ze strony pracowni-

ka danej instytucji. W pierwszej kolej-

ności udałem się do Radcy Prawnego. 

Pan udzielił mi porady, jak się zacho-

wywać w takich sytuacjach. Osobom 

wchodzącym w po-

siadanie legitymacji 

to znacznie ułatwia 

sprawę. W danym 

punkcie pracownik 

widzący legitymację 

interesanta jest zo-

bowiązany w pełni 

pomóc mu pozytyw-

nie zakończyć daną 

czynność i zrozumia-

le wytłumaczyć na 

czym polega sprawa. 

Jeśli interesant 

otrzyma odmowę lub 

doświadczy znieważenia z powodu 

niepełnosprawności ma prawo skiero-

wać sprawę na drogę sądową, przez co 

pracownik może ponieść odpowiedzial-

ność karną. 

 

 Oprócz tego legitymowanemu przy-

sługują także zniżki na przejazdy 

komunikacją oraz na wstępy w róż-

nych punktach wycieczkowych oraz 

Aquaparkach. Kolejnym punktem 

zaczepienia są liczne świetlice wspar-

cia oraz placówki WTZ,  w których 

terapeuci oferują pomoc tym osobom 

oraz uczą je jak prowadzić gospodar-

stwo domowe, gotować, dbać o higie-

nę, jak rozporządzać środkami finan-

sowymi i wiele innych czynności nie-

zbędnych do życia codziennego. Wie-

le osób spotkało się także z utratą 

świadczeń socjalnych. To dla wielu z 

nich staje się kolejnym dużym wy-

zwaniem. Dlatego dana osoba powin-

na otrzymać porady oraz pomoc w 

wypełnianiu CV i jak ubiegać się o 

stanowisko pracy. W przypadku osób 

ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem przysługuje stanowisko 

pracy chronionej. Ewentualnie nor-

malne dla osób, które ukończyły 

szkołę normalną ze względu na bar-

dzo niski stopień upośledzenia inte-

lektualnego i brak problemów ze 

sprawnością fizyczną. Na koniec po-

dam, jeszcze przykład, który kiedyś 

wziąłem z książki pod tytułem 

„Sekret”, w której jest opisane jak 

pozytywne działanie naszej psychiki 

oraz pozytywne myślenie może sku-

tecznie wpłynąć na nasze życie co-

dzienne i doszedłem do wniosku, że to 

działa. Dzięki dobremu nastawieniu 

można wyjść z każdej opresji. Na 

podstawie tej książki nakręcono film 

o tym samym tytule, który gorąco 

polecam. 

 

 

 

 

Samodzielność dorosłej osoby niepełnosprawnej 
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Wywiad z Panią Anną Kozłowską 

Dlaczego zdecydowała się 
Pani przyjść do naszej pla-
cówki?  
Wcześniej dużo słyszałam na 
temat tego miejsca. Postano-
wiłam zdobyć doświadczenie 
w zawodzie. Stwierdziłam, że 
jest tu bardzo miła atmosfera 
i uczestniczą tutaj bardzo faj-
ni podopieczni.  
Do jakiego zawodu potrzeb-
ne jest Pani doświadczenie? 
Moim przyszłym zawodem 
jest pedagog specjalny. 
Jakie są Pani zainteresowa-
nia i w jaki sposób spędza 
Pani wolny czas? 
Na początek powiem, że bar-
dzo dużo rysuję i bardzo lu-
bię tą sztukę. Słucham rów-
nież muzyki głównie jest to 
hip-hop (kaliber 44 i paktofo-
nika) polskie ale w większo-
ści zagraniczne. Kolejnym 
moim zainteresowaniem  jest 
taniec. Chodziłam na kurs, 
były to tańce w rytmach hip-
hopu. Podobnie jak ty lubię 
oglądać filmy o ciekawej i 
mądrej treści, jednym z mo-
ich ulubionych jest film pt.  
”W pogoni za szczęściem”. 
Ekranizacja uświadamia nam 
to, że jeśli mamy marzenia, 
to należy je spełniać, a jeśli 
ludzie stwierdzają, że jest to 
nie do osiągnięcia  to, że sa-
mi się poddają lub tego nie 
potrafią. 
Jak długo będzie Pani u nas 
pracować? 
Zostałam przyjęta tutaj na 
staż od września do końca 
grudnia. Faktem oczywistym 
jest to, że chciałabym zostać, 
ale nie wiem czy będzie ist-
niała taka możliwość. Myślę, 
że jest to dużo czasu, by zdo-
być trochę doświadczenia  
oraz nawiązać wartościowe 
relacje z wami. Nie chcę by 
się okazało, iż skończę staż, 
a potem kontakt się urwie. 
Tak więc nawet jeśli nie zo-

stanę przyjęta to chciałabym 
was od  czasu do czasu  od-
wiedzić. Nie jest to dla mnie 
miłe, gdy kogoś nowego po-
znaję i szybko zrywają się 
relację.  
Czy obecnie mieszka Pani z 
rodzicami czy już ma Pani 
swój dom? 
Jeszcze mieszkam z rodzica-
mi. Wcześniej podróżowałam 
trochę po świecie poszuku-
jąc pracy. Przebywałam 
przez rok w Berlinie, tam jed-
nak też miałam problem z 
pracą, gdy już ją podjęłam 
okazało się, że tyle samo mo-
gę zarobić na miejscu. Kolej-
na bariera na drodze, to zała-
twianie tam spraw urzędo-
wych. Nie każdy patrzył na 
obcokrajowców z dobrej per-
spektywy. 
Założyła już Pani swoją ro-
dzinę? 
Nie założyłam, bo uważam, 
że jeszcze przyjdzie na to od-
powiednia pora. Cały swój 
zorganizowany czas poświę-
cam pracy i nauce. 
Czy wchodzi Pani w posiada-
nie prawa-jazdy  i własnego 
środka transportu? 
Nie zdawałam  jeszcze,  bo 
wnioskuję, że nie jestem od-
powiednio dojrzała do tej de-
cyzji. Ten cel odkładam na 
dalszą przyszłość i nie za-

mierzam się do tego śpie-
szyć. Mogę zdać egzaminy  
w każdej chwili, mam przed 
sobą całe życie. Więc samo-
chodu nie posiadam. Ze 
względu na wysokie ceny pa-
liwa kalkuluje mi się korzy-
stanie ze środków komunika-
cji. Droga, którą zmierzam do 
pracy, domu i  sklepów jest 
stosunkowo bliska, a więc 
autko nie jest mi teraz po-
trzebne. 
Czy ma Pani jakieś inne pla-
ny na przyszłość lub jakieś 
szczególne marzenie? 
To może nie plan lecz wła-
śnie bardziej marzenie: bar-
dzo chciałabym polecieć do 
Stanów Zjednoczonych. 
Czy chce Pani na koniec po-
wiedzieć coś od siebie? 
Wiele rzeczy chciałoby się 
powiedzieć, ale krótko po-
wiem, że na chwile obecną 
cieszę się, że jestem tutaj, a 
szczęśliwa będę gdy spełnią 
się moje przyziemne marze-
nia: skończyć szkołę i zacząć 
pracę, a co dalej czas poka-
że. 
Chcę serdecznie podzięko-
wać za udział w wywiadzie. 
Wywiadu udzieliła Pani Anna 
Kozłowska, a wywiad prze-
prowadził redaktor naczelny 
Marcin Wysocki dla czasopi-
sma „Nasze Sprawy” . 
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„Przygoda z Kubusiem 

Puchatkiem”                            
Pewnego dnia Kubuś 
Puchatek wybrał się  
z prosiaczkiem na łąkę. 
Prosiaczek wymyślił, że 
pobawią się w ganiane-
go. Kubuś Puchatek 
powiedział, że możemy 
się pobawić. Gdy Pro-
siaczek uciekając Ku-
busiowi Puchatkowi 
wpadł do jeziora, nagle 
Kubuś zaczął   się topić 
i Prosiaczek próbował 
go wyciągnąć z głębo-
kiego jeziora. Prosia-

czek wpadł bardzo głęboko  
i Kubuś postanowił, żeby 
próbować wyciągnąć go  za 
rękę i wpadli razem. Z tej 
przygody morał taki:    

Maria Pietraszek 
mama Adriana 

Literatura 

Opowiadanie  
Marty Wojtaszek 

Kulinaria 
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SKŁADNIKI: 
 
 
6  jaj 
1  szkl cukru 
1 szkl  oleju 
1 ½  łyżeczki proszku do pieczenia 
1 szkl  mąki 
3 kisiele wiśniowe  w proszku ( 1 szklanka ) 
   Owoce sezonowe 
 
Utrzeć jaja ( całe ) z cukrem ,dodać mąkę 
Kisiel i proszek do pieczenia ,wlać olej i 
zmiksować .Po dokładnym zmiksowaniu 
wlać na blaszkę 
Wysmarowaną  tłuszczem i wysypaną tartą 
bułką . Gotowy  placek  posmarować  pole-

wą kakaową ,przybrać owocami. 
 
POLEWA 
 
1 LITERATKA CUKRU 
1/5 MARGARYNY 
4 ŁYŻECZKI KAKAO 
½  LITERATKI 
WODY  
WSZYSTKO DO-
KŁADNIE ROZ-
PUŚCIĆ I POLAĆ 
CIASTO 



Film 
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Battelship – Bitwa  

o ziemię (2012) 

 
Drodzy czytelnicy w tym nume-

rze naszego czasopisma przed-

stawię wam kolejną recenzję 

kinowego hitu. Film w reżyserii 

Petera Berga Battelship – Bitwa 

o ziemię jest ekranizacją kom-

puterowej gry strategicznej o 

statkach. Największa na świecie 

instytucja badawcza NASA od-

krywa nową planetę nazywając 

ją Planetą G, ponieważ panuje 

na niej klimat zbliżony do ziem-

skiego. Naukowcy dochodzą do 

wniosku, że dużym prawdopo-

dobieństwem są istniejące na 

odkrytej planecie formy życia. 

Nasa realizuje projekt o nazwie 

Stawa, który polega na rozsta-

wieniu na szczytach Himalai 

potężnych przekaźników wysy-

łających sygnał do satelity, któ-

ra go wzmacnia, a następnie 

przekazuje w kierunku Planety 

G. Ekipa uczonych dokonuje 

tego ogromnego kroku techno-

logicznego z nadzieją, że formy 

życia jakie mogą tam istnieć 

przechwycą fale pochodzące  

z ziemi. Amerykańska marynar-

ka wojenna prowadzi morskie 

manewry  tym samym czasie do 

oceanu wpadają tajemnicze nie-

zidentyfikowane obiekty spada-

jące z nieba. Po chwili z wody 

wyłaniają się ogromne statki, 

których nie widać na radarach, 

jak się okazuje mamy kontakt  

z obcą cywilizacją. Inteligentne 

i uzbrojone po zęby w niesamo-

wicie zaawansowaną technolo-

gicznie broń człekokształtne 

istoty rozpoczynają wojnę nie 

tylko z amerykańską flotą, ale  

i z całą ludzkością. Technologia 

jaką dysponują przybysze jest 

skonstruowana z materiałów, 

których oficjalnie nie ma  ziemi. 

Fabuła filmu zbliżona jest do 

takich produkcji jak wojna świa-

tów, czy bitwa o Los Angeles. 

Film jest godny polecenia nie 

tylko dla miłośników tego ro-

dzaju kina, ale również dla tych, 

którzy kochają mocne zwroty 

akcji wprawiające o zawrót gło-

wy. Na pocieszenie dopowiem, 

że film mogą także obejrzeć fani 

gwiazdy muzyki r`n`b Rihanny, 

która wciela się w rolę podofi-

cera marynarki .W rolach głów-

nych występują: 
Taylor Kitsch - Porucznik Alex Hopper 

Alexander Skarsgard –Komandor Stone 

Hopper 

Rihanna-Podoficer Cora”Weps Raikes” 

Liam Nelson-Admirał Shane 

Peter McNicol-Sekretarz Obrony 

 
 

Ocena portalu „FilmWeb” 6*1 

Film już dostępny do nabycia  

w dobrych sklepach multimedial-

nych i empikach na Blu-Ray, Blu-

Ray 3D i DVD. 

 

Moja opinia. 

Nie powiem, że film mi się nie po-

dobał bo długo na niego czekałem, 

a lubię filmy tego typu i dodam, że 

co do efektów specjalnych i zwro-

tów akcji film jest bardzo dobrze 

dopracowany. Jednakże oglądałem 

już sporo filmów nawiązujących do 

tego tematu powiem, że film jest 

bardzo przewidywalny i już po ro-

zegraniu się głównej akcji możemy 

przewidzieć, jak film będzie prze-

biegał, a nawet jakie może być jego 

zakończenie. Fabuła filmu niestety 

jest bardzo komercyjna i niewiele 

się różni od pozostałych filmów o 

podobnej tematyce. Dlatego mimo, 

że film jest nowy możemy czasem 

odnieść wrażenie, że kiedyś już go 

widzieliśmy. Moja ocena tego fil-

mu za dobre wykonanie technicz-

ne, efekty specjalne i zwrotne tem-

po akcji to 8,7 a za fabułę niestety 

muszę wstawić 3,5. 

Marcin Wysocki 
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